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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 88 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med ändring-
en att punkten 24, uppföljning av mål för tekniska nämnden 2015, utgår. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 89 

Redovisning av pågående rekryteringar samt behov av personal 
inom verksamheten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Redovisning av rekryteringsläget 

Fastighetsavdelningen 
 
Avslutad rekrytering:  Projektledare nybyggnation 
    (Utökning till 2 st. projektledare.) 
 
Planerade rekryteringar: Pannman/Brandman Gullspång 
 
VA-avdelningen 
 
Avslutad rekrytering:  Erfaren VA-projektör– återbesättning, börjar i maj 
     

VA-ingenjör med inriktning mot abonnentfrågor,  
 återbesättning, börjar juni. 

 
VA-ingenjör med inriktning mot karta och dokumentat-
ion, återbesättning vid pensionering, började januari 2015. 

Gatuavdelningen 
 
Avslutad rekrytering:  Erfaren Gatuingenjör 
    (Återbesättning efter flera års vakans/neddragning) 
 
Pågående:   Projektledare exploateringsprojekt, gatuprojekt   
    och VA-projekt MTG. Rekrytering avslutas under   
    april. Utökning av befintlig organisation. 
 
Hantering av övrigt bemannings- och rekryteringsbehov 
 
För närvarande pågår en organisationsöversyn inom i första hand VA-avdelningen och Ga-
tuavdelningen. Organisationsutredningen ska i första hand utreda och föreslå hur samar-
betet mellan gata och VA kan utvecklas och i vissa fall samordnas. I samband med detta 
arbete behöver organisationen bemannas och sannolikt förstärkas. 
 
I detta sammanhang kommer exempelvis hanteringen av vakant tjänst som Gatuchef och 
Teknisk chef att bestämmas. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 89 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott har begärt en redovisning av aktuella rekryteringar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Redovisning av 
pågående och nyligen avslutade rekryteringar inom Verksamet teknik”. 
 
Tnau § 84/2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 90 

Information om organisationsöversyn 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen och ger verksamhet teknik i upp-
drag att arbeta vidare med organisationsöversynen för va/gata, vilken ska redovisas för tek-
niska nämnden i maj.  

Bakgrund 

Med bakgrund av att det finns vakanta nyckelpositioner inom verksamhet teknik har en ge-
nomlysning av nuvarande organisation påbörjats. Arbetet har hittills fokuserats på gatuav-
delningen och kopplingarna till va-verksamheten med ett antal utgångspunkter.  
 
VA-chef Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar arbets-
utskottet om det pågående arbetet. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
VA-chef Michael Nordin 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 91 TN 2014/439 

Omdisponering av investeringsmedel till projekt 1732, Hertig Karls 
gata etapp 1 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera ytterligare 1 800 tkr till ”Projekt 1732 Hertig 
Karls gata etapp 1”. Omdisponering sker från 2015 års VA-investeringsram (Projekt 1701). 

Bakgrund 

Hela ledningssystemet är i dåligt skick. Mycket vattenläckor och rasade spill- och dagvatten-
ledningar. Samtliga ledningar byts ut och uppdimensionering av en spillvattenledning ska 
göras för att minska problemen med avloppsstopp i området. Investeringen beräknades i 
projekteringsskedet till 2 000 tkr vilket har omdisponerats från projekt 1701 enligt beslut i 
Tekniska nämnden 2014-05-06 § 107. 
 
Projektet har försvårats då behovet av att spränga har varit mycket mer omfattande än be-
räknat. Då ledningarna ligger väldigt djupt så har arbetet även försvårats då grundvatten i 
schakten har inneburit att arbetet med att få till en bra ledningsbädd (underlaget som de nya 
ledningarna ska ligga på) varit tidskrävande och kostsamt. Detta förutsågs inte i projekte-
ringsskedet. 
 
Med de hittills upparbetade kostnaderna och de kalkylerade återstående kostnaderna för att 
färdigställa projektet hamnar totalkostnaden för projektet på 3 800 tkr. VA-kollektivet har 
tilldelats en investeringsram för år 2015 på totalt 20 000 tkr vilka 1 800 tkr omdisponeras till 
detta projekt. 
 
Projektet avslutas under april månad för att slutligen färdigställas med asfaltering i höst. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Michael Nordin ” Begäran om ytterligare investe-
ringsmedel till Projekt 1732 Hertig Karls gata, etapp 1”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 92 TN 2014/437 

Höjning av brukningsavgifterna i VA-taxa i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen och inväntar ett eventuellt nytt förslag från VA-
avdelningen efter prognos 2, 2015. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott bjuder in VA-chefen till tekniska nämndens sammanträde 
för att informera/utbilda i VA-ekonomi, regelverk och taxans tillämpning. 

Bakgrund 

I prognos 2 år 2014 redovisade VA-verksamheten ett resultat som pekade mot ett under-
skott för året på ca 1 200 tkr vilket skulle regleras mot den resultatregleringsfond som finns 
upparbetad sedan flera år tillbaka. För att undvika en allt för stor höjning vid ett tillfälle då 
resultatregleringsfonden var förbrukad påbörjades en plan på en stegvis höjning av bruk-
ningsavgifterna för kommande år. 
 
VA-verksamheten inkom därför under september månad med ett förslag till beslut om en 
höjning av brukningsavgifterna i VA-taxan i Mariestads kommun med 2,0 %. Ärendet blev 
återremitterat på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2014-09-02 för komplette-
ring med redovisning av lånsiktig ekonomi och fondutveckling. 
 
Då klimatet var väldigt gynnsamt under 2014 visade sedan verksamheten i efterföljande 
prognos och sedan även i bokslutet ett resultat för året som i stort sett pekade på att eko-
nomin var i balans. Det innebar att en taxeökning inte ansågs nödvändig. 
 
För år 2015 visar VA-verksamheten ett budgeterat underskott som baseras på ett ökat un-
derhåll på framför allt ledningsnätssidan. Om VA-avdelningen lyckas med det så kan en 
taxeökning bli aktuell att besluta om senare i år. Då VA-verksamheten har en upparbetad 
resultatregleringsfond är inte behovet av taxeökning på något sätt akut. 
 
För att föra ett resonemang kring, välja inriktning och senare ta ett beslut om en eventuell 
taxeökning föreslås att tekniska nämndens ledamöter får en genomgång av VA-ekonomi, 
regelverk och taxans tillämpning under ett av nämndens ordinarie sammaträden. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Michael Nordin ” Återremiss: Höjning av bruknings-
avgifterna i VA-taxan, Mariestads kommun”. 
 
Tnau § 198/2014. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 92 (forts.) TN 2014/437 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 93 TN 2014/648 

Finansiering för utbyte av kulvert vid kommunledningskontoret i Hova 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att allmänna utskottet i Gullspång beslutar att i enlighet med 
verksamhet tekniks kostnadsberäkning investera i en ny värmekulvert mellan pannan vid 
Bramsgården och kommunledningskontoret. 
 
Den beräknade kostnaden för investeringen är 400 000kr. 

Bakgrund 

Allmänna utskottet har behandlat frågan KS 2014/741. och bett tekniska nämnden att han-
tera ärendet.  
 
Med anledning av detta föreslår tekniska nämnden att allmänna utskottet i Gullspång beslu-
tar om att tillskjuta investeringsmedel, 400 000:- till arbetet med det nya kulvert och värme-
systemet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltare Jim Gustavsson och fastighetschef Bo Theorén 
 ”Byte kulvert vid kommunledningskontoret Hova”. 
 
Au § 232/2014. 
 
Tjänsteskrivelse kulvert vid kommunledningskontoret Hova, skriven av Elisabeth Olsson 
2014-12-03. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Allmänna utskottet i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 94 TN 2013/173 

Omdisponering av investeringsmedel för gummiasfalt på Ekudden-
badet (projekt 2490 Ekuddens utebad renovering, etapp 2) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 396 tkr från fastighetsavdelningens investeringsbudget på 
projekt 2472 ”Vadsboskolan upprustning” till projekt 2490 ”Ekuddens utebad renovering, 
etapp 2”. 

Bakgrund 

I samband med bokslut 2014 ombudgeterades 396 tkr från projekt 2472 ”Vadsboskolan 
upprustning” med syftet att finansiera anläggning av gummiasfalt på Ekuddens utebad, pro-
jekt 2490 ”Ekuddens utebad renovering, etapp 2”. Upprustning på Vadsboskolan hade re-
dan skett i projektet ”Riktat fastighetsunderhåll”. 
 
Separat ärende om detta har varit uppe i kommunstyrelsen 2015-03-16 (Ks § 51) och beslu-
tet där löd enligt följande: 
 
”Kommunstyrelsens beslutar att bevilja tilläggsanslag för gummiasfalt på utomhusbadet 
Ekudden, projekt 2490.  
 
Tilläggsanslaget om 396 tkr finansieras genom att ombudgeterade medel i tekniska nämn-
dens budget för investeringar, projekt 2472 (Vadsboskolan upprustning), överförs till pro-
jekt 2490 (Ekuddens utomhusbad renovering etapp 2).” 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och samhällsbyggnadschef Kristo-
fer Svensson ” Omdisponering av medel till projekt 2490 ”Ekuddens utebad renovering, 
etapp 2”. 
 
KS § 51/2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 95 TN 2015/47 

Antagande av entreprenör för ombyggnad till lägenheter i kv. Svam-
pen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar Svantes Bygg och Trärenovering AB, org nr 
556578-4104, för en kostnad av 2 325 000 kronor för återställning till tre lägenheter i Kvar-
teret Svampen, Bergsgatan i Mariestad.  

Bakgrund 

Förskolan Svampen har haft sin verksamhet i en av Bostadsrättsföreningen Svampens 
byggnader på Bergsgatan 50, 52 och 54 i Mariestad. Verksamheten med förskola i tre lägen-
heter har i sin helhet upphört. I samband med att kommunen tog byggnaden i bruk åtog sig 
kommunen att lokalerna skulle återställas till de tre lägenheter som den var avsedd till 
om/när byggnaden inte längre används till förskoleverksamhet.  
 
Fastighetsavdelningen har tillsammans med bostadsrättsföreningen utfört projektering och 
fastighetsavdelningen har därefter infordrat anbud för ombyggnad av förskolan till tre lä-
genheter. 
 
Efter anbudstidens utgång har 3 anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställning. 
Av dessa har Svantés Bygg och Trärenovering AB lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.  
 
Kostnaden för återställning till lägenheterna, inklusive byggherrekostnader och oförutsett 
beräknas till ca 3 000 000 kronor. 
 
Efter genomförd ombyggnation kommer lägenheterna att annonseras ut för försäljning. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och projektledare Ulf Johansson  
”Ombyggnad till lägenheter i Kv. Svampen i Mariestad – Antagande av entreprenör” 
 
Sammanställning av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 96 Tn 2015/46 

Antagande av entreprenör för renovering av tennisbana i Alhagen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud nr 2, Unisport Scandinavia AB, org nr 
556562-0522, för en kostnad av 1 063 000 kronor för renovering av en tennisbana i Alhagen 
i Mariestad. 
 
Ovanstående gäller under förutsättning att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
igångsättning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-10-08 (Ksau § 461/14) godkänt förstudie för del 
av Alhagen m.m. Samtidigt beslutades det om överlämnade av förstudien till tekniska för-
valtningen som underlag för byggnation av tennisbana.  
 
Fastighetsavdelningen har utfört projektering och infordrat anbud för renovering av en ten-
nisbana. Tennisklubben har deltagit i projektering och framtagande av krav i förfrågnings-
underlaget. 
 
Efter anbudstidens utgång har 2 anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställning. 
Av dessa har Unisport Scandinavia AB lämnat det anbud som offererat den installation och 
fabrikat av matta som överensstämmer med de krav  som ställts i förfrågningsunderlaget. 
Kostnaden för renoveringen täcks av befintligt investeringsanslag för ”Gärdesparken, inklu-
sive byggnader och tennisbanor”.  
 
Renoveringen av tennisbanan omfattar även rivning av befintlig tennisbana söder om 
klubbstuga. Arbetet med rivningen kommer att utföras av kommunens årsentreprenör.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och projektledare Thomas Johns-
son ” Renovering av tennisbana i Alhagen i Mariestad – Antagande av entreprenör”. 
 
Sammanställning av anbud. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 97  TN 2015/102 

Medborgarförslag om att rensa skogsdungen samt förbättra belys-
ningen vid Lockeruds pulkabacke 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget. 
 

2. Rensning av skogsdungen ska ske skyndsamt i samordning med övriga gallringsåtgärder 
i området. 
 

3. Övriga åtgärder samordnas med byggnation av ny skola i området. 

Bakgrund 

Britt Jonsson, Hästskovägen 26 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kom-
munen ska rensa skogsdungen samt förbättra belysningen vid Lockeruds pulkabacke. Om-
rådet är beläget strax väster om Marieforsleden inom stadsdelen Lockerud (se bifogad karta) 
och ingår i den s.k. Lockerudsparken.   
 
Lockerudsparken ingår i den detaljplan som varit på samråd för den planerade F-6 skolan 
vid Lockerud. Idag består området av gräsklädda kullar, blandad lövvegetation samt en del 
trädgårdsväxter. Vegetationen tätbevuxen och belysningen bristfällig vilket påtalas i sam-
rådshandlingen för detaljplan för Termiten 1 m.m., Ksau § 586/2014 och i Grönprogram 
för Mariestads kommun. 
 
Sektor samhällsbyggnad föreslår att upprensning av området genomförs i syfte att skapa en 
trevligare och tryggare miljö. Lövträd och buskar bör i första hand beskäras, undervegetat-
ion och sly ska rensas bort. Förbättrad belysning inom området bör samordnas med projek-
tering och byggnation av ny skola.  

Behandling på sammanträdet  

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och yrkar att ärendet kompletteras 
med ”Rensning av skogsdungen ska ske skyndsamt i samordning med övriga gallringsåtgär-
der i området” samt att i tredje punkten ändra ”åtgärderna” till ”Övriga åtgärder”. 
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt Erikssons (KD) 
tilläggsyrkande till beslut och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enligt försla-
gen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Medborgarförslag 
om att rensa skogdungen samt förbättra belysningen vid Lockeruds pulkabacke” 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 97 (forts.) TN 2015/102 

Kf § 25/2015, ”Medborgarförslag om att rensa skogsdungen samt förbättra belysningen vid 
Lockeruds pulkabacke”. 
 
Karta över berört område. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Britt Jonsson) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 98 TN 2015/168 

Information om pågående exploateringsprojekt i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Sjölyckan: Området innehåller ca 120 tomter som är planlagda för olika sorters småskalig 
bostadsbebyggelse. Tomterna ligger i slänten från järnvägen hela vägen mot Högelidskolan 
där ett antal tomter kommer att ligga så att de får en fantastisk utsikt ut över mariestadssjön. 
  
Inom projektet har anläggandet av huvudgatan påbörjats vilken är den gata som kommer att 
ensamt stå för matningen in i Sjölyckan. Arbetet utförs av avtalsentreprenör. Den tänkta 
dragningen av VA i huvudgatan har flyttats till Glimmervägens förlängning och har även 
den påbörjats i egen regi. 
 
Nästa steg i byggnationen är ett igångsättande av gc- och bussgatan från väster som föreslås 
utföras i egen regi samt att en upphandling utförs för etapp 1. Etapp 1 är allégata, lokalgata 
samt ca 25 tomter längst i väster. 
 
Den totala kostnaden för framtagandet av hela området bedöms i detta skede till 80 000 tkr. 
 
Hindsberg: Området som idag är planlagt innehåller ca 10 000 kvm som ger förutsättning-
ar för ca 3 etableringar. En etablering är under byggnation (Burger King) och ytterligare för-
säljningar är att vänta under 2015. 
 
Inom projektet har byggnation av VA och gata påbörjats. Arbetet utförs av avtalsentrepre-
nör.  
 
Nästa steg är att påbörja dagvattenhanteringen på den östra sidan och under Göteborgsvä-
gen. Samt att efter behov gå vidare med planläggning för att öppna upp hela området om 
totalt ca 100 000 kvm. 
 
Västra Skogen: Området är idag planlagt för villabebyggelse, friliggande samt parhus. 5 
tomter är idag sålda men ytterligare försäljningar väntas gällande de seniorbostäder som är 
under byggnation. Diverse marknadsföringsaktiviteter har skett för att öka försäljningen 
inom området. 
 
Det mesta arbetet är i nuläget avslutat men visst färdigställande kvarstår. Nästa steg är att gå 
vidare med det gc-stråk som leder in i området. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 98 (forts.) TN 2015/168 

Västra Ekudden: Området ligger nu för planläggning och beräknas komma ut på samråd 
under 2015. Detta kommer att ske så snart som vi har träffat en överenskommelse med reg-
ionen om fastighetsförvärv. 
 
Planen kommer troligtvis att ta fram möjligheter för byggnation av ca 30 tomter som kom-
mer ligga några meter från Vänern direkt vid Biosfärsled och strandpromenad. 
Här väntas inga arbeten med infrastrukturen under 2015. 
 
Inre hamnen: Arbete pågår med nyetablering av bryggeri och pub/restaurang samt till-
skapandet av en mer permanent lösning på placering av bodar. Detta kan leda till att arbete 
önskas påbörjas efter sommaren med VA-arbeten men även med andra markarbeten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Pågående exploateringsprojekt i Mariestads kommun”. 
 
Översiktlig karta på lokaliseringen av de olika projekten. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 99 TN 2015/169 

Förslag till finansiering och igångsättningstillstånd av dagvattendike 
samt genomföring under Göteborgsvägen vid handelsområde 
Hindsberg 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för dagvattendike samt genomföring 
under Göteborgsvägen vid handelsområde Hindsberg. 
 

2. Tekniska nämnden avsätter 1 500 tkr ur gatuavdelningens budget enligt nedan: 
 
 1500 tkr ur VA-avdelningens budget för omläggning av befintliga nät (projekt 1701) till 

byggnation av dagvattenlösningar till handelsområdet Hindsbeg. 

Bakgrund 

Det område som nu är planlagt kommer att generera intäkter om tot. ca 2 000 tkr. Vid vi-
dare planläggning så kommer området att ge intäkter om ca 200 kr/kvm såld mark. Områ-
det kommer vid full utbyggnad kunna omfatta ca 100 000 kvm mark inklusive områden för 
teknisk infrastruktur samt övriga allmänna ytor.  
 
De kommande försäljningarna är inte inräknade utan kommer att svara upp mot den inve-
stering som nu tas. 
 
Arbetena kommer att innebära en genomföring under Göteborgsvägen för att kunna han-
tera en avrinning från hela det möjliga handelsområdet i Hindsberg samt diken öster om 
Göteborgsvägen kommer att anläggas. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, tf. gatuchef Johan Bengtsson, 
va-chef Michael Nordin och samhällbyggnadschef Kristofer Svensson ” Förslag till finansie-
ring och igångsättningstillstånd av dagvattendike samt genomföring under Göteborgsvägen 
vid handelsområde Hindsberg” 
 
Ritning på dikets utformning och genomföringens läge. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Exploateringschef Erik Randén) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 100 TN 2015/170 

Förslag till finansiering och begäran om igångsättningstillstånd för 
markarbeten och anläggande av teknisk infrastruktur för gc- och 
bussgata inom Sjölyckan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger igångsättningstillstånd för markarbeten och anläggandet av teknisk 
infrastruktur för gc- och bussgata inom Sjölyckan.  
 
Finansiering på 4 000 000 kronor tas från investeringsprojekt Sjölyckan och kommer att 
arbetas upp under 2015.  

Bakgrund 

2014-02-05 gav kommunstyrelsens arbetsutskott igångsättningstillstånd för förstudie och 
projektering av lokalgata, huvudgata och etapp 1.  Etapp 1 är den mest västliga delen av 
området och består av ca 25 tomter. 
 
Projektering av gata, va och mark är under slutbearbetning och kommer att visa hur vägan-
slutningar, ledningsdragningar och dagvattenlösningar samt hur massbalansen ser ut för 
området. 
 
Med stöd av framtaget projekteringsunderlag så önskas igångsättningstillstånd för: 
 
- Vägbyggnation. Gc- och bussgatan byggs från dess anslutning från Lyckans väg till anslut-
ning av loklagata/allégata. Detta är en sträcka om ca 350 meter. Terrasering och överbygg-
nad beräknas kosta ca 2 000 000 kronor. Arbetet beräknas komma igång under april och 
vara avslutat under sommar 2015. 
 
-VA. Ledningar för VA kommer att dras i området där spill- och dagvatten kommer att leda 
västerut mot befintligt spillvattennät och blivande dagvattenmagasin. Dagvattenmagasin 
ingår ej i kostnadsberäkningen. Ledningsarbetet kommer att sträcka sig ca 350 meter och 
kosta ca 2 000 000 kronor att anlägga. Arbetet kommer att utföras under början av tiden för 
vägbyggnationen. 
 
Vägbyggnation: 2 000 000:- 
VA:   2 000 000:- 
Tot.   4 000 000:- 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, tf. gatuchef Johan Bengtsson, 
va-chef Michael Nordin och samhällbyggnadschef Kristofer Svensson ” Genomförandeplan 
Sjölyckan, gc- och bussgata” 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 100 TN 2015/170 

Karta med redovisad utbredning för gata/VA-arbeten, utmarkerad med blå markering. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
 (Exploateringschef Erik Randén) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 101  TN 2015/56 

Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafik-
säkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2016-2018 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom ansökningarna för Statlig medfinansiering 
för 2016-2018 i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

Bakgrund 

I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 finns en årlig pott avsatt 
för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder samt en pott för cykelåtgär-
der. Alla åtgärder ska utföras på det kommunala vägnätet. Prioriterade områden är: 
 

 Åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt barn i trafiken 

 Åtgärder som gynnar anslutningar till kollektivtrafik 

 Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer 
 
Ansökan gäller bidrag för de kommande tre åren. Varje år finns möjlighet att omprioritera 
tidigare sökta statsbidrag. I ansökan anges den bedömda totalkostnaden för projektet. Stats-
bidrag utgår i regel med hälften av totalkostnaden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, tf. gatuchef Johan Bengtsson 
och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Tjänsteskrivelse gällande statlig medfinan-
siering för åren 2016 till 2018 inom MTG” 
 
Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och 
vägar i Mariestads kommun 2016-2018. 
 
Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och 
vägar i Töreboda kommun 2016-2018. 
 
Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och 
vägar i Gullspångs kommun 2016-2018. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Gatuingenjör Hanna Lamberg) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 102 TN 2015/159 

Information – ekonomisk nettoeffekt för att införa avgiftfri parkering i 
Mariestads centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen och konstaterar att frågan är besvarad. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa den ekonomiska nettoef-
fekten av att inför avgiftsfri parkering i Maristads centrum.  
Gatuavdelningen har sammanställt dessa uppgifter i rapporten ”Information om P-skiva”, 
daterade den 27 mars 2015. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Information – 
ekonomisk nettoeffekt för att införa avgiftsfri parkering i Mariestads centrum”. 
 
Information om P-skiva, 2015-03-27. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 103 TN 2015/171 

Information om nya mynt i P-automaterna i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen och lägger frågan till handlingarna. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav den 12 mars 2015 förvaltningen i uppdrag att utreda 
om nya mynt påverkar möjligheten till betalning i nuvarande P-automater. 
 
Kommunen leasar P-automater. Leverantören planerar att inom kort skicka ut information 
till berörda kunder. Innan de nya mynten lanseras i oktober 2016 behövs en enkel uppgra-
dering av programvaran i automaterna göras samtidigt som myntsilarna byts ut. 
 
I dagsläget har Mariestads kommun 10 parkeringsautomater, kostnaden för uppgraderingen 
bedöms kosta 5000 kr per automat. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ”Svar på fråga om nya mynt i P-
automaterna i Mariestad”. 
 
Tnau § 84/2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Tf. gatuchef Johan Bengtsson 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2015-04-07  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 104 TN 2015/172 

Privat finansiering av trädfällning på kommunal mark 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar att införa möjligheten till privat finansiering av nedtagning 
av träd på kommunens mark.  
 

2. Tekniska nämnden beslutar att delegera beslutsfattande om vilket/vilka träd som ska tas 
ner till parkchef.  
 

3. Tekniska nämndens delegationsordning gällande ” REN VERKSTÄLLIGHET (behö-
ver inte anmälas till TN)” kompletteras med ny punkt 24. Beslut om nedtagning av träd 
på kommunens mark där kostnaden ska tas av sökande.  
 

4. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik uppdrag att utvärdera beslutet om två år.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik får varje år ett flertal önskemål om nedtagning av träd från privatperso-
ner. Från och med 2015 finns det en utökad blankett där sökanden även måste ha under-
skrift från sina grannar. De flesta önskemål handlar om att träd är för stora och skuggar 
samt skräpar ner. Skulle kommunen ta ner alla träd som skuggar någons tomt skulle väldigt 
få träd bli kvar i staden. Det är ej betydande olägenhet om skuggning sker under begränsad 
tid på dygnet, exempelvis om det enbart är kvällssol som saknas på tomten. Kostnaden för 
de träd som tas ner är cirka 3000 kr/träd samt ett flertal arbetstimmar för att bedöma even-
tuella åtgärder. Ytterligare ett problem är att de som blivit nekade sällan nöjer sig med detta 
utan hör av sig upprepade gånger till både tjänstemän och politiker. 
 
Förslaget är, att som i flera andra kommuner, erbjuda våra invånare att själva bekosta ned-
tagningen av träd. Riskträd tar kommunen givetvis hand om även i fortsättningen. Efter in-
kommet önskemål gör ansvarig personal inom verksamhet Teknik en bedömning en gång 
per år och den sökande får sedan beslut om huruvida denne kan gå vidare och själv bekosta 
en nedtagning eller inte. Med ansvarig personal menas parkchef, landskapsarkitekt eller lik-
nande.  
 
Ansvaret för åtgärden ligger helt på den sökande. Endast av kommunen utsett kvalificerat 
företag med ansvarsförsäkring, rätt utbildning och F-skattsedel får anlitas. 

Underlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp och tf. gatuchef Johan 
Bengtsson ” Förslag till beslut: privat finansiering trädfällning”. 
 
Förslag till blankett trädärenden. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 104 (fort.) TN 2015/172 

 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 105 TN 2015/130 

Godkännande av fatta beslut gällande trädfällning på Torsögatan 22, 
24 och 26 i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden konstaterar att tjänstemannabeslutet gällande trädfällning på Torsö-
gatan 22, 24 och 26 är fattat i rätt ordning.  
 

2. I dagsläget bedöms inte något av träden vara så kallade riskträd eller att något träd 
hänger in över tomtgränser. Att ta ner träd enbart för att de skuggar och/eller skräpar 
ner är inte ett tillräckligt stark skäl. I den grönremsan som går mellan de aktuella fastig-
heterna och de på Fågelögatan finns enbart ett fåtal träd kvar, övriga har tagits ner tidi-
gare. Bedömningen är att dessa träd har ett stark värde på den här platsen. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik får varje år ett flertal önskemål om nedtagning av träd på kommunal 
mark från privatpersoner. I det här fallet gäller det ett önskemål om att ta ner träd i ett 
grönområde mellan de sökande fastigheterna på Torsögatan samt fastigheter på Fågelögat-
an. 
 
Jan-Olof Lundgren och Hanna Asp besökte platsen den 24/2 2015 och fattade beslutet att 
inte ta ner några träd. Beslutet grundar sig på att det endast är ett fåtal träd kvar i grönom-
rådet efter att det tidigare tagits ner träd, träden i fråga har betydelse för platsen samtidigt 
som de inte bedöms som riskträd eller ligger nära inpå någon av de sökande fastigheterna. 
 
Ett standardbrev med information om beslutet skickades den 3/3 2015 ut till de sökande 
samt flera andra sökanden. Den 9/3 samt 17/3 2015 inkom ”överklagande” från de sö-
kande på Torsögatan där de bland annat bad om ytterligare motivering till fattat beslut. Ett 
svar med tydligare motivering skickades med post till sökanden den 11/3 2015. Information 
om ärendegången gavs till sökanden via telefon och mail den 18/3 2015. 
  
Enligt gällande lagstiftning kan inte ett sådant här beslut överklagas med förvaltningsbesvär. 
Endast laglighetsprövning kan begäras. Vid laglighetsprövning kan endast lagligheten – inte 
lämpligheten – prövas. 
 
Eftersom rätten att besluta i frågor som gäller att ta ner träd på kommunens mark i dagslä-
get inte är helt klart angiven, bör nämnden godkänna beslutet i trädfrågan. I ”Förslag till 
beslut: privat finansiering trädfällning” finns förslag på vem i organisationen som fortsätt-
ningsvis ska ha rätt att besluta i trädfrågorna. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 105 (forts.) TN 2015/130 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp och tf. gatuchef Johan 
Bengtsson ” Förslag till beslut: godkännande av fattat beslut gällande trädfällning på Torsö-
gatan 22, 24 och 26”. 
 
Beslut trädärende Torsögatan 22, 24 och 26. 
 
Överklagande av beslut Torsögatan 22, 24 och 26: 
 
Information trädärende Torsögatan 22, 24 och 26: 
 
Information 2 trädärende Torsögatan 22, 24 och 26. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Carl Åke Frisk) 
(Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 106 TN 2015/173 

Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av övriga par-
kanläggningar m.m. delar inom Etapp 1 – Universitetsparken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för Övriga parkanläggningar mm, delar inom Etapp 1 - Universitetsparken. 
 
1. Övriga parkanläggningar: Pump, bevattningsanläggning, kordonghäck och komplette-

rande möblering (bedömd kostnad ca 400 tkr). 
2. Finansiering sker genom del av ombudgeterade medel (950 tkr) från Gärdesparken 

2014.  
3. Beslut om återstående aktiviteter inom Trädgårdsmästeriet: utemiljö vid Trädgårdsmäs-

teriet med staket, grindar, skrapgaller och växtmaterial beslutas senare under år 2015, ef-
ter dialog med Göteborgs universitet. 

Bakgrund  

Under 2014 påbörjades etapp 1 inom Universitetsparken med Picknickparken. Denna del 
färdigställs under 2015. Övriga delar inom etapp 1 är: Trädgårdsmästeriet, Övriga parkan-
läggningar, Tennisbanor samt Bro till kv. Falken. I det här beslutet söks igångsättningstill-
stånd för Övriga parkanläggningar och återstående delar inom Trädgårdsmästeriet. De resterande 
delarna, främst bron är fristående större projekt.  
 
För att ha en god framförhållning i arbetet med Universitetsparkens utbyggnad söks nu 
igångsättningstillstånd för delar av de uppgifter som beräknas påbörjas under 2015. Särskilt 
prioriterat är att aktiviteter inom Övriga parkanläggningar: Pump, bevattningsanläggning, kor-
donghäck och kompletterande möblering (bedömd kostnad ca 400 tkr). 
 
Frågeställningar som måste lösas under våren 2015 är inriktningen på investeringar vid Träd-
gårdsmästeriet: utemiljö vid Trädgårdsmästeriet med staket, grindar, skrapgaller och växt-
material (650 tkr). Finansiering av projektet sker i första hand inom ombudgeterade medel 
från Gärdesparken 2014 (950 tkr). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Hanna Asp, tf. gatuchef Johan Bengtsson och 
samhällsbyggnadschef Johan Bengtsson ” Begäran om igångsättningstillstånd för genomfö-
rande av: Övriga parkanläggningar mm, delar inom Etapp 1 – Universitetsparken” 
 
Gestaltningsprogram Gärdesparken 2014-09-29 KF §122. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 107 TN 2015/174 

Utnyttjande av gaturamen i Mariestads kommuns investeringsbudget 
2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att anta gatuavdelningens förslag om utnyttjande av Mariestads 
kommuns gaturam 2015 och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsätt-
ningstillstånd för de projekt som inte skrivits fram separat. 

Bakgrund 

2015 har Mariestads kommun 12 miljoner kronor i rambudget för gator och cykelvägar . 
Gatuavdelningens har tagit fram ett förslag till hur investeringspengarna skall användas.  
 
Förslaget är inte inbördes prioriterat. 
 
- Färdigställande av Nya Ekudden 
- Cirkulation vid Leksbergsvägen/Marieforsleden  
- Östra järnvägsgatan gång och cykelväg + utökad parkering 
- Upprustning av gator 
- Färdigställande av gång- och cykelväg på förrådsgatan, norra delen. 
- Upprustning av gång- och cykelvägar 
- Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Strandvägen 
- Färdigställande av Stadspark 
- Upprustning av gång och cykelstråk utmed Kinnekullebanan 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Förslag till utnyttjande av gaturamen i Mariestads kommuns investe-
ringsbudget 2015”.  
 
Dokumentet: Planerade gatuprojekt 2015 Mariestad. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 108 TN 2015/175 

Utnyttjande av gaturamen i Töreboda kommuns investeringsbudget 
2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att anta gatuavdelningens förslag och prioritering av gaturamen 
i Töreboda kommuns investeringsbudget 2015. 

Bakgrund 

2015 har Töreboda kommun 2 miljoner kronor i rambudget för gator. Gatuavdelningens 
har tagit fram ett förslag till hur investeringspengarna skall prioriteras. 
 
1. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Kilenskolan 
2. Åtgärder vid Torget i Töreboda 
3. Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Idrottsvägen 
4. Upprustning av lekplatser 
5. Planerat beläggningsunderhåll/upprustning av gator 
6. Upprustning av gatubelysning Kårtorpsparken 
7. Tillgänglighetsanpassning av hållplats vid Fägrevägen i Moholm * 
 
* Gatuavdelningen föreslår att tacka nej till statsbidraget och istället använda mer pengar till 
beläggningsunderhåll. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Förslag till utnyttjande av gaturamen i Töreboda kommuns investe-
ringsbudget 2015”. 
 
Dokument: Planerade gatuprojekt 2015 Töreboda. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 29 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 109 TN 2013/226 

Information om genomförande av VA-sanering och omgestaltning av 
Mariakorset 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund  

Under 2014 har Stockholmsvägen omgestaltats på sträckan Verkstadsgatan – Mariagatan. 
Under hösten 2014 beviljades igångsättningstillstånd för att avsluta etappen med att passera 
Mariakorset med VA-ledningarna åt väster samt ansluta mot norr och söder i Mariagatan. 
Arbetet startades inte upp då stor risk att inte hinna återställa asfalt i korsningen fanns. 
 
Tider 
Arbetet med Mariakorset beräknas kunna påbörjas V 17 och pågå under 6 till 8 veckor. 
Osäkerhetsfaktorer finns i samband med VA-sanering. 
 
Av byggtekniska skäl återställs rondellen under hösten för att undvika sättningsskador orsa-
kade av det omfattande VA-arbetet. Återstående arbete med rondellen beräknas ta en vecka. 
 
Möjligheten att korta byggtiden har utretts av entreprenören som planerar att förlänga ar-
betstiden till 50 timmars arbetsvecka. 
 
Information 
Berörda verksamheter i korsningen kommer att få personlig information om genomföran-
det, underlättande åtgärder samt kontaktuppgifter till beställare och entreprenör. 
 
Trafik 
Arbetet i Mariakorset innebär att hela korsningen stängs av under byggtiden. 
Information om trafikomledning kommer att ske med tidningsannons samt information på 
hemsidan. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson, va-chef Michael Nordin och 
samhällsbyggandschef Kristofer Svensson ” Informationsärende om genomförande av VA-
sanering och omgestaltning av Mariakorset” 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 110 TN 2014/370 

Leveransåtagande för tekniska nämnden 2015 i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner förslag till Leveransåtaganden inom Tekniska nämndens an-
svarsområde för år 2015. Leveransåtagandena överlämnas till Gullspångs kommun. 

Bakgrund 

Gullspångs kommun tar årligen fram leveransåtaganden som ska styra nämndernas arbete. 
Leverensåtagandena bygger på kommunfullmäktige i Gullspångs beställningar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Leveransåtagan-
den 2015 – Gullspångs kommun”. 
 
Gullspångs kommun, Budget 2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Gullspångs kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 111 TN 2015/1 

Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett överskott på 100 tkr när 
det gäller den ordinarie verksamheten. Prognosticerat underskott avseende återställnings- 
och avvecklingskostnader till lägenheter efter förskolan Svampen beräknas till 1 660 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas gå mot budget. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlings-plan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbygg-
nadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Mariestads 
kommun”. 
 
Prognos 1 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 112 TN 2015/1 

Uppföljning prognos 1 avseende investeringsbudget i Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbud-get samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande 
med totalt ca 26 400 tkr för tekniska nämndens budget respektive ca 4 400 tkr för exploate-
ring. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investerings-budget i 
Mariestads kommun. Orsaken till underskottet för tekniska nämndens budget beror främst 
på att tilläggsanslag för ett projekt ännu inte kommit nämn-den tillhanda. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbygg-
nadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 1 avseende investerings-budget i Mari-
estads kommun”. 
 
Prognos 1 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 33 
 2015-04-07  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 113 TN 2015/3 

Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett nollresultat. inkl. ett pro-
gnostiserat underskott om 150 000 kr för bostadsanpassningsverksamheten. Exklusive bo-
stadsanpassning redovisar nämnden ett överskott på 150 000 kr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett budgetöverskidande med ca 300 
000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. Finansieringen skattemedel om (1 000 
tkr) innebär dock att resultatet för VA-verksamheten totalt sett beräknas göra ett positivt 
resultat om 700 tkr. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för All-
männa utskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Gull-
spångs kommun”. 
 
Prognos 1 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 114 TN 2015/3 

Uppföljning prognos 1 avseende investeringsbudget i Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gull-
spångs kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt ca 1 710 tkr. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun. 
 
I avvikelsen för VA finns 900 tkr som avser investeringskostnad gällande VA-kollektivets 
del, samt ytterligare behov/äskande för innevarande budgetår, kommer som ett separat 
ärende.  Underskottet inom Gata kommer att täckas av ett statsbidrag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggandschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 1 avseende investeringsbudget i 
Gullspångs kommun”. 
 
Prognos 1 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 115 TN 2015/2 

Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett nollresultat. Bostadsan-
passning beräknas gå mot budget. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas gå mot budget. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för All-
männa utskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Töreboda 
kommun”. 
 
Prognos 1 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 116 TN 2015/2 

Uppföljning prognos 1 avseende investeringsbudget i Töreboda 
kommun  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töre-
boda kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 13 000 tkr 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget i Tö-
reboda kommun. 
 
Avvikelsen beror i huvudsak på att ett par projekts genomförande tar tid av olika skäl. 
Större avvikelser är Centralskolan (skolutredning mm) med 10 000 tkr, samt att del av inv. 
projektet Idrottshall kommer att utföras under 2016. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggandschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 1 avseende investeringsbudget i 
Töreboda kommun”. 
 
Prognos 1 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 117 TN 2015/108 

Ramanalys driftbudget 2016, investeringsbudget 2016, plan 2017-
2018, samt fondredovisning för VA-verksamheten i Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på åtgärdsbeskrivning avseende preliminär drift-
budget för år 2016, förslag till investeringsbudget 2016-2018 samt fondutveckling för VA-
verksamheten i Mariestads kommun till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en åtgärdsbeskrivning avseende preliminär driftbudget för 
år 2016, förslag till investeringsbudget 2016-2018 samt fondutveckling för VA-
verksamheten i Mariestads kommun. 
  
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska två förslag åtgärdsbeskrivas; ett som base-
ras på demografiskt ramtillskott vilket inte ger verksamhet teknik någon ramförändring och 
ett som beskriver en ramneddragning på 2 % för den skattefinansierade verksamheten. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbygg-
nadschef Kristofer Svensson ” Åtgärdsbeskrivning för Tekniska nämndens preliminära 
driftbudget år 2016, förslag till investeringsbudget 2016-2018 samt fondutveckling för VA-
verksamheten i Mariestads kommun”. 
 
Åtgärdsbeskrivning för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2016, förslag till inve-
steringsbudget 2016-2018 samt fondutveckling för VA-verksamheten 2016-2018 i Mari-
estads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 118 TN 2015/177 

Ramanalys driftbudget år 2016, investeringsbudget 2016, plan 2017-
2018 i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär driftbudget för 
år 2016 samt förslag till investeringsbudget 2016-2018 i Gullspångs kommun till kommun-
styrelsen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2016 
samt förslag till investeringsbudget 2016-2018 i Gullspångs kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära drift-
budget år 2016 samt förslag till investeringsbudget 2016-2018 i Gullspångs kommun”. 
 
Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2016 samt förslag till investe-
ringsbudget 2016-2018 i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 119 TN 2015/176 

Ramanalys driftbudger år 2016, investeringsbudget 2016, plan 2017-
2018 i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär driftbudget för 
år 2016 samt förslag till investeringsbudget 2016-2018 i Töreboda kommun till kommunsty-
relsen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2016 
samt förslag till investeringsbudget 2016-2018 i Töreboda kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhälls-
byggnadschef Kristofer Svensson ” Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära drift-
budget år 2016 samt förslag till investeringsbudget 2016-2018 i Töreboda kommun” 
 
Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2016 samt förslag till investe-
ringsbudget 2016-2018 i Töreboda kommun (ingår i den sammanställning som kommun-
ledning i Töreboda gjort). 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 120 TN 2015/109 

Mål 2016 för tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden kommer inte att besluta om ett eget mål om ”ökad frisknärvaro 
m.m.” utan kommer att arbeta med denna fråga med utgångspunkt från de kommunö-
vergripande mål som kommunstyrelsen i Mariestad sätter och det kommande arbetet 
med ”Resursbudget”. 
 

2. Tekniska nämnden väljer 5 av de bifogade målen som ska arbetas vidare med. Inrikt-
ningen är att målen ska fastställas i tekniska nämnden under maj 2015 då det förbere-
dande arbete inför budget 2016 kommit längre. Några av målområdena för tekniska 
nämnden, exempelvis skötsel av grönytor, kommer kräva en budgetförstärkning eller in-
tern omprioritering. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har på arbetsutskottets uppdrag tagit fram sex stycken förslag till mål för 
nämndens verksamhet under 2016. Arbetsutskottet önskade att det skulle finnas ett mål 
som inriktas mot ”medarbetarperspektivet och ökad frisknärvaro”. Verksamhet teknik före-
slår att nämnden i detta skede inte formulerar ett eget mål utan ansluter sig till det kom-
munövergripande KS-mål med samma innebörd som väntas i Mariestad. Under 2015 och 
inför 2016 kommer det även ske särskilda satsningar kring en ökad frisknärvara och generell 
sänkning av sjuktalen. 
 
Förslag till mål behöver ytterligare förfinans för att säkerställa dess mätbarhet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Dialog Tekniska 
nämndens mål”. 
 
Förslag till mål för Tekniska nämnden 2016, mars 2015. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 121 TN 2015/129 

Yttrande – detaljplan för Halna Åsen 1:192 m.m. i Töreboda, samråd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande:  
 
I nuläget ingår inte detaljplaneområdet i kommunalt verksamhetsområde för VA. Sett ur ett 
helhetperspektiv har Töreboda kommun ett ansvar i att ordna kommunalt VA enlig § 6 la-
gen om allmänna vattentjänster i området Halna-Åsen där bebyggelsen är av sådan karaktär 
att lagkraver infaller. Detaljplanen Halna-Åsen 1:192 m.m. angränsar till detta område och 
vid eventuell verksamhetsområdesbildande i Halnaområdet ska även denna detaljplan ingå 
enlig lagen om allmänna vattentjänster.  
 
Detaljplanen är idag ej beläget inom ett kommunalt verksamhetsområde för VA och således 
har arbetsutskottet inget att erinra mot denna detaljplan 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Yttrande – De-
taljplan Halna-Åsen 1:192 m.m. i Töreboda, samråd”. 
 
Samrådsremiss - Detaljplan för Halna-Åsen 1:192 m.m. Töreboda. 
 
Yttrande va-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 42 
 2015-04-07  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 122 TN 2015/146 

Yttrande – detaljplan för kv. Snidaren i Töreboda, samråd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande:  
 
I samband med ny fastighetsbildning i kv. Snidaren ska eventuella ledningar som kommer 
att korsa den ändrade fastighetsgränsen mellan Snidaren 5 och Snidaren 12 byggas om så att 
varje enskild fastighet försörjs via fastighetens egna VA-servis. 
 
Dagvatten 
 
Där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, ska dagvatten omhändertas lo-
kalt. I andra hand ska dagvatten fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggningar. 
Max flöde vid förbindelsepunkt anges av huvudmannen. Uppdämningshöjd för dagvatten är 
lika med markhöjd vid förbindelsepunkt. Vid behov ska dagvatten från t.ex. trafikplatser, 
parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommu-
nens anläggning. För att minska uppkomsten av dagvatten ska eftersträvas att så små ytor 
som möjligt hårdgörs.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällbyggnadschef Kristofer Svensson ” Yttrande – Detalj-
plan kv. Snidaren i Töreboda, samråd” 
 
Samrådsremiss - Detaljplan för kv. Snidaren Töreboda. 
 
Yttrande va-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 43 
 2015-04-07  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 123 TN 2015/157 

Yttrande – detaljplan för kv. Målaren i Mariestad, samråd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande:  
 
1. Text som ska kompletteras på detaljplanen: 

 Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning till 
marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. Generellt gäller att ingen byggnad 
av permanent karaktär får grundläggs under +46, 7 i RH 2000 (underkant oskyddad 
grundsula/plint) utan särskild åtgärd. 

 
2. Förslag till u-områden om 6 meters bredd för befintliga VA-ledningar bifogas. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Yttrande – De-
taljplan kv. Målaren i Mariestad, samråd”. 
 
Samrådsremiss - Detaljplan för kv. Målaren i Mariestad. 
  
Yttrande va-avdelningen. 
 
Karta för u-områden. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 44 
 2015-04-07  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 124 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad (Ksau § 126/2015) beslut om återre-

miss för åtgärdande av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation på Brunns-
bergs ridanläggning samt igångsättningstillstånd. 
(Dnr TN 2015/528) 

2. Från kommunstyrelsen arbetsutskott i Mariestad (Ksau § 137/2015) beslut om igång-
sättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed Strandvägen. 
(Dnr TN 2015/112) 

3. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad (Ksau § 136/2015) beslut om färdig-
ställande av nya Ekudden, Smedjehagen. 
(Dnr TN 2014/616) 

4. Från kommunstyrelsen i Mariestad (Ks § 69/2015) beslut om ombudgetering av drift-
medel för Mariestads kommun år 2014 till år 2015. 
(Dnr TN 2015/66) 

5. Från kommunstyrelsen i Mariestad (Ks § 51/2015) beslut om utökad investeringsram 
för gummiasfalt på Ekuddenbadet. 
(Dnr TN 2013/173) 

6. Från kommunstyrelsen i Mariestad (Ks § 70/2015) beslut om ombudgetering av inve-
steringsmedel för Mariestads kommun från år 2014 till år 2015. 
(Dnr TN 2015/66) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad (Ks § 57/2015), uppdrag till tekniska nämnden att 
lämna förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder, dock ej vägbulor, på Radbyvägen samt 
en kostnadsberäkning för åtgärderna. 
(Dnr TN 2015/150) 

8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad (Ksau § 102/2015), uppmaning till 
tekniska nämnden att snarast utreda om det är möjligt att genomföra temporära åtgärder 
för att förbättra trafiksituationen vid Flitiga Lisans skola fram till dess att den nya skolan 
byggs. 
(Dnr TN 2013/174) 

9. Från kommunchefen i Töreboda, igångsättningstillstånd för Björkängens kök. 
(Dnr TN 2013/158) 

10. Från kommunfullmäktige i Töreboda (Kf § 20/2015) beslut om finansiering av Björk-
ängens kök, omfördelningen av investeringsmedel. 
(Dnr Tn 2013/158) 

 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 45 
 2015-04-07  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 125 

Uppdrag från arbetsutskottet till verksamhet teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Organisationöversyn va/gata 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik att till arbetsmötet gällande organi-
sationsöversyn va/gata ta fram underlag. 
 ______________________________________________________  

Utbildning för tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram förslag på 
utbildningar för nämnden samt datum för dessa.  
 
 ______________________________________________________ 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-04-07 
 
Anslagsdatum 2015-04-08 Anslag tas ner 2015-04-30 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


